
Reunião de Câmara de 12 de junho de 2013 

Deliberações da Reunião de Câmara de 12 de junho 

Atividades Económicas 

  
. Aprovados os preços para o aluguer de stands/espaços no Pavilhão Municipal de 
Exposições, para a XX FECI – Feira Comercial e Industrial no ano de 2013, da forma que 
a seguir se discrimina: 
Pav. I – Módulos de 9m2 - 310€ (Trezentos e dez euros) 
Pav. II – Módulos de 9m2 - 280€ (Duzentos e oitenta euros) 
Pav. II - Módulos de 18m2 para gastronomia (com esplanada) – 900€ (Novecentos 
euros) 
Pav. II - Módulos de 18m2 para gastronomia (sem esplanada) – 750€ (Setecentos e 
cinquenta euros) 
Galeria - Aluguer de espaço para atividade de artesanato (6 m2) – 50€ (Cinquenta 
euros)  
Galeria - Aluguer de espaço para atividade de antiguidades e velharias (15 m2) – 70€ 
(Setenta euros)  
Aos preços apresentados para o Pav. I e Pav. II, acresce IVA à taxa legal em vigor. 
Aprovado ainda o pagamento de caução no valor de 100€ (cem euros), permanecendo 
até ao final do evento como garantia do cumprimento das normas e ressarcimento de 
eventuais danos causados nos módulos. 
 
Assuntos Sociais 

  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 1.500€, a loja nº 6, 
para mercearia, no Mercado Municipal Fixo do Vale da Amoreira, a Herminia Maria 
Fernandes de Barros Castro. Aprovado ainda que a taxa de atribuição seja fracionada 
em 12 prestações mensais. 
 

 

Festas Tradicionais do Concelho 

  
. Aprovada a realização das Festas em Honra da Nossa Senhora da Boa Viagem- Edição 
2013, assim como as condições para a realização das mesmas. 
  
 Loteamentos 

  
Quinta da Fonte da Prata Norte 

“Construção de Campos Polidesportivos e respetivas bancadas” 

  
. Deliberado aprovar o projeto desenvolvido pelos serviços técnicos municipais para a 
execução de “Campos Polidesportivos na Quinta da Fonte da Prata” cujo valor orçado 
é de 377.349,73€ - (Trezentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e nove euros 
e setenta e três cêntimos), a que acresce IVA à taxa reduzida de 6%.Aprovado ainda 
acionar a totalidade do n.º6 da Apólice de Seguro Caução n.º30095344 emitida 
pela IMPÉRIO BONANÇA – Companhia de Seguros S.A., que ascende a 139.663,41€ - 
(Cento e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e três euros e quarenta e um 
cêntimos), e parte do ponto n.º5 da garantia bancária n.º33369/90/007 da CAJA DE 



AHORROS DE GALICIA, SUCURSAL no montante de 260.327,30€ - (Duzentos e sessenta 
mil, trezentos e vinte e sete euros e trinta cêntimos), para assegurar a execução dos 
trabalhos previstos no Anexo H das Bases de Acordo, e posteriormente 
contratualizados nos 1º e 2º Contratos de Urbanização. 

Alvará nº 1/89 –Alto da Serra, Baixa da Banheira 

. Deliberado aceitar a receção definitiva das obras de urbanização executadas no 
âmbito do alvará de loteamento acima citado, homologando o auto de vistoria. 
Aprovado ainda proceder ao cancelamento da respetiva garantia bancária que 
cauciona as obras, prestada pelo BPI,SA. Sob o nº 901100784500. 
  
Mercados 

. Aprovada a desistência do direito de uso do espaço de venda nº 388, com atividade 
de roupas, no Mercado Mensal da Moita, em nome do adjudicatário, António 
Lourenço Henriques; 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 420,55€, acrescido 
do IVA, o espaço nº 388, com a atividade de calçado, no Mercado Mensal da Moita, a 
Dionisio Almeida Samora. Aprovado ainda que a taxa de atribuição seja fracionada em 
10 prestações mensais; 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 1.000€, a banca nº 
25, para venda de diversos, no Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira, Zona Sul, 
ao Sr. Miguel Filipe Santos Viegas Rendeiro Conceição. Aprovado ainda que a taxa de 
atribuição seja fracionada em 3 prestações mensais; 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, as bancas nºs 49, 50 e 51, para venda de frutas 
e hortaliças, no Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira, Zona Sul, ao Sr. Rogério 
Rodrigues Assunção Joia; 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 1.000€, a banca nº 
70, para venda de frutas e hortaliças, no Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira, 
Zona Sul, ao Sr. 
António Augusto de Sousa Lousão. Aprovado ainda que a taxa de atribuição seja 
fracionada em 6 prestações mensais. 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 1.500€, a loja nº 6, 
para mercearia, no Mercado Municipal Fixo do Vale da Amoreira, a Herminia Maria 
Fernandes de Barros Castro. Aprovado ainda que a taxa de atribuição seja fracionada 
em 12 prestações mensais. 
  
Orçamento e Grandes Opções do Plano 

. Aprovada a alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara 
Municipal. 
  

Voto de Pesar 
  



. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento do trabalhador da Câmara 
Municipal, Mário Alberto Vieira Guerreiro 

 


